
Política de Privacidade 
Esta Política de Privacidade descreve como são e serão tratadas as Informações 

Confidenciais de Usuários tratados durante a utilização do endereço da rede mundial de 

computadores denominado www.suno.com.br e quaisquer endereços de suas Afiliadas e 

subsidiárias (o “Site”), incluindo a plataforma que o Usuário terá acesso após contratação 

de um serviço (a “Plataforma”). 

Ao longo desta Política de Privacidade, utilizaremos algumas definições para facilitar seu 

entendimento, conforme abaixo: 

DEFINIÇÕES 

“Afiliadas” – significam todas as sociedades controladoras, controladas ou sob controle 

comum  

“Dados Pessoais” – significa todas as informações que identifiquem ou tornem 

identificável uma pessoa natural; 

“Dados Sensíveis” – significam todos os dados que revelem a origem racial ou étnica, 

opiniões políticas e convicções religiosas ou filosóficas, filiação sindical, dado referente 

à saúde ou à vida sexual e dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa 

natural; 

“Informações Confidenciais” significam todas as informações, documentos e dados, 

sejam de caráter técnico, não técnico, financeiro, comercial ou pessoal, disponibilizado 

pelos Usuários no âmbito da utilização do Site. Também serão consideradas Informações 

Confidenciais aquelas que contenham qualquer espécie de Dado Pessoal ou Sensível dos 

Usuários, ao(s) qual(is) a Suno teve acesso em decorrência da utilização do Site pelo 

Usuário; 

“Política de Privacidade” – significa esta Política de Privacidade 

“Plataforma” - significa a plataforma que o Usuário terá acesso após contratação de um 

serviço; 

“Site” – significa o endereço da rede mundial de computadores denominado 

www.suno.com.br, bem como quaisquer endereços de suas Afiliadas e subsidiárias; 



“Suno” – significa o grupo Suno, composto pela TRMF Consultoria Ltda., sociedade 

limitada, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente 

Juscelino Kubitschek, 2041, 14º andar, Vila Nova Conceição, CEP 04.543-011, inscrita 

no Cadastro da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia sob o nº 26.228.525/0001-72, 

bem como por todas as suas Afiliadas e subsidiárias; 

“Usuário” – significa toda pessoa física ou jurídica que acessar o Site, a Plataforma ou 

contratar os serviços de Análise. 

INFORMAÇÕES COLETADAS 

Para cadastrar-se no Site e manter seus acessos, os Usuários podem vir a fornecer alguns 

de seus Dados Pessoais (como por ex.: nome, endereço, número de telefone, CPF/ME, 

etc.) bem como outros dados relativos à meios de pagamento, sendo que em relação a este 

último, sua validação e regularidade serão checadas junto à plataforma da Receita Federal 

do Brasil, através de ferramenta de empresa terceirizada habilitada. O Usuário declara 

que tais Dados Pessoais são fornecidos voluntariamente e sua atualização poderá ser 

requerida regularmente. 

Existem informações que poderão ser coletadas automaticamente durante a utilização do 

Site pelo Usuário. Isto porque, assim como boa parte dos sites, a Suno poderá utilizar 

“cookies” para coletar outras informações durante a visita dos Usuários à Plataforma e/ou 

do Site, como por exemplo, mas não se limitando, a identificação das páginas visitadas 

ou o tempo dispendido nas mesmas, com o objetivo de melhor adequar a Plataforma, o 

Site e os conteúdos neles contidos aos interesses e necessidades de seus Usuários. 

“Cookies” são pequenos arquivos de informação, não-identificáveis, que um site 

transfere para o dispositivo eletrônico, acerca do Usuário que o acessa, com o propósito 

de coleta de informações e manutenção de registros de navegação e consumo, para melhor 

adequar o respectivo site ao perfil de navegação do visitante.  

Caso deseje, o Usuário poderá, a qualquer momento, ajustar o seu navegador para recusar 

“cookies” durante a utilização do Site, conforme detalhado em nossa Política de Cookies. 

É importante ressaltar que nem todo “Cookie” contém informações que permitem a 

identificação do titular dos dados, uma vez que determinados tipos de “cookies” podem 

ser empregados exclusivamente para que o Site ou a Plataforma sejam carregados 

corretamente ou para que suas funcionalidades sejam executadas como esperado. 



As informações eventualmente armazenadas em “Cookies” que permitam identificar um 

visitante ou usuário serão consideradas como Dados Pessoais dos respectivos Usuários, e 

receberão o tratamento adequado, respeitado o disposto nas leis aplicáveis. 

Alguns de nossos parceiros podem configurar “Cookies” nos dispositivos dos visitantes 

ou usuários que acessam nossa Plataforma ou Site. 

Durante a utilização do Site e/ou da Plataforma também poderão ser coletados dados de 

acesso do Usuário, como o IP utilizado ou a data e hora de acesso à Plataforma e/ou ao 

Site, para fins estatísticos e para efeitos de prova. 

Para mais informações, acessar Política de Cookies. 

USO DAS INFORMAÇÕES 

A Suno poderá realizar o tratamento das Informações Confidenciais nos termos e 

limitações da legislação em vigor, somente para as finalidades vinculadas à suas 

atividades e/ou de parceiros, incluindo mas não se limitando ao envio de e-mails, 

mensagens e notificações sobre atividades, anúncios, informações promocionais, 

campanhas de marketing em geral, avisos relacionados a temas de interesse dos Usuários 

bem como outros comunicados. 

Todas as informações fornecidas (inclusive virtude da utilização do Site e/ou da 

Plataforma) pelo Usuário serão tratadas como Informações Confidenciais e estão sujeitas 

a todos os direitos e medidas de segurança asseguradas pela legislação aplicável.  

Estas informações poderão ser compartilhadas, desde que de acordo com a legislação, 

com empresas parceiras (como, por exemplo, bandeiras de cartão de crédito, empresas de 

transporte, agências de publicidade, anunciantes de produtos e serviços relacionados à 

Suno), na condição de operadoras, para o estrito cumprimento da finalidade para a qual 

tratamos seus dados. Ressaltamos que esses terceiros não estão autorizados a usar ou 

divulgar tais informações de qualquer outra maneira que não as previstas nesta Política 

de Privacidade. 

INFORMAÇÕES DE AMBIENTE DE PAGAMENTO 

O processamento de pagamentos realizados pelo Usuário e o ambiente eletrônico que 

possibilita tal processamento é fornecido por terceiros, por meio de uma conexão 

criptografada e segura (SLL), na qual a informação é enviada diretamente às empresas 



responsáveis pelo processamento dos pagamentos dos Usuários, conforme aplicável. A 

Suno não possui qualquer ingerência ou responsabilidade com relação às informações 

transacionadas no ambiente de pagamento. 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Termos iniciados por letra maiúscula e não definidos na presente Política de Privacidade 

terão os significados atribuídos nos Termos de Uso. 

A proibição, invalidade ou inexequibilidade de qualquer disposição desta Política de 

Privacidade não invalidará ou afetará quaisquer outras disposições integrantes dessa 

Política, devendo permanecer em vigor todas as demais disposições deste instrumento 

que não tenham sido afetadas pela proibição, invalidade ou inexequibilidade da cláusula 

inoperante. 

A presente Política de Privacidade é regida e interpretada segundo as leis da República 

Federativa do Brasil e todas as disputas, ações e outros assuntos relacionados serão 

determinados de acordo com essa legislação. 

Fica eleito o foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, como o único 

competente para dirimir quaisquer controvérsias decorrentes deste instrumento, 

independentemente de qualquer outro por mais privilegiado que seja ou venha a ser. 

Fonte: https://www.suno.com.br/politica-de-privacidade/  



Política de Cookies 
Com o objetivo de manter a transparência e garantir o direito à privacidade, 

disponibilizamos a todos os clientes e Usuários a presente Política de Cookies e o 

detalhamento de sua aplicação. 

Ao aceitar a Política de Privacidade, você estará declarando também o aceite à esta 

Política de Cookies, onde explicamos seu funcionamento, objetivo e opções de 

desativação. 

Por favor, leia atentamente os termos e condições abaixo para que você possa usufruir de 

nossa Plataforma e Site, bem como de todos os serviços por estes disponibilizados. 

Termos iniciados em letra maiúscula e não definidos na presente Política de Cookies terão 

os significados atribuídos na Política de Privacidade. 

Embora seja direito do(a) Usuário(a) permitir ou não o uso de cookies, salientamos que a 

recusa do uso de cookies pelo website pode prejudicar a jornada e experiência ideal aos 

Usuários do Site e da Plataforma. 

O que são Cookies? 

Cookies são pequenos arquivos de informação, não-identificáveis, que um site transfere 

para o dispositivo eletrônico daquele usuário que o acessa, com o propósito de coletar 

informações e garantir a manutenção de registros de navegação e consumo, para melhor 

adequar o respectivo site ao perfil de navegação do visitante ou usuário. Caso deseje, o(a) 

visitante ou usuário(a) poderá, a qualquer momento, ajustar o seu navegador para recusar 

“cookies”. 

O objetivo dessa atividade é ajudar o website a reconhecer as ações e preferências do(a) 

usuário(a) nas suas próximas visitas. Isso permite uma melhor experiência ao(à) 

usuário(a), uma vez que o uso de cookies oferece uma navegação mais rápida e eficiente 

e elimina a necessidade de introduzir repetidamente as mesmas informações. 

Reforçamos que as únicas informações coletadas são àquelas utilizadas para oferecer a 

melhor experiência e ofertas aos nossos(as) Usuários(as) e todas são tratadas de acordo 

com a nossa Política de Privacidade. 



Todo(a) Usuário(a) pode desativar os nossos cookies, parcialmente ou totalmente, a 

qualquer momento, por meio do menu “opções” ou preferência do seu browser. 

Quais tipos de Cookies utilizamos? 
Existem dois tipos de cookies que utilizamos: 
 

(i) Cookies permanentes: Ficam armazenados até o(a) Usuário(a) apagá-los 

manualmente ou até sua data de validade expirar e são utilizados sempre que o Usuário 

faz uma nova visita ao website. Geralmente são utilizados para direcionar a navegação de 

acordo com os interesses do(a) usuário(a), permitindo-nos prestar um serviço mais 

personalizado. 

 

(ii)   Cookies de sessão: São temporários e só permanecem no arquivo de cookies até 

o(a) usuário(a) sair do website. A informação obtida por eles permite analisar padrões de 

tráfego, levando à identificação de problemas, fornecendo uma melhor experiência de 

navegação. 

Quais categorias e funções dos Cookies utilizados? 

Cookies de Preferências: Eles permitem que a nossa plataforma traga as informações do 

seu uso e mude sua exibição e/ou comportamento conforme região, língua e 

configurações de usuário. Seu objetivo principal é melhorar a experiência de uso nos 

websites. 

Cookies Essenciais: São os cookies utilizados para verificação de credenciais, da 

identidade do usuário e login, além de proteger os dados dos usuários de acessos não 

autorizados. Sem a utilização destes cookies, nossos serviços e funcionalidades que 

dependam deles podem não ser prestadas. 

Cookies Analíticos: Eles têm por objetivo o entendimento e o monitoramento da 

performance e forma de uso da plataforma, além das interações entre os visitantes e os 

nossos produtos, serviços e conteúdo. São utilizados para análises estatísticas, sem o 

recolhimento ou identificação de informações pessoais dos usuários. 

Cookies de Rastreamento: São através desses cookies que identificamos a origem dos 

acessos do nosso website vindo de anúncios, transações comerciais, redes sociais, 

parceiros, cliques em links externos e afiliados. O propósito deles é rastrear a origem das 

transações, comissionamento das vendas quando aplicável, identificação e otimização da 

rentabilidade dos canais. Esses cookies não armazenam os dados pessoais do usuário e 

sim dos clicks em links do site. 



Cookies de Publicidade: Essa categoria de cookie serve para direcionar qual a 

publicidade mais relevante e adequada a cada usuário, em função dos interesses, 

quantidade de visita e perfil identificado. Ela objetiva melhorar a experiência do Usuário 

com melhores anúncios e limitar a quantidade de exibição deles, além de medir e 

aumentar a efetividade da publicidade. Esses cookies também podem ser usados para 

medir o sucesso e a eficácia da publicidade de terceiros dentro do nosso site. 

Gerenciando Cookies no seu Navegador 

Para acessar a internet utilizamos navegadores como o Google Chrome, Firefox e Internet 

Explorer, por exemplo. Seu navegador permite que você acesse um determinado website. 

Ao fazê-lo, você pode configurar o aceite ou não do recebimento de Cookies, 

selecionando as preferências no seu navegador. 

Aceitar ou não o recebimento dos Flash Cookies pode ou não afetar o uso de nossos 

serviços, assim como o de terceiros. Isso quer dizer que em alguns casos, poderemos não 

oferecer uma experiência e funcionamento adequado em nossas plataformas ou ficaremos 

impossibilitados de prestar nossos serviços oferecidos através da internet. Se ainda assim, 

você quiser desativar ou excluir o uso de Flash Cookies, basta 

acessar http://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-

flash.html para ter mais informações. 

Como saber mais sobre esse assunto? 

Para saber mais a respeito dos Cookies, de como eles são utilizados na internet e de como 

você pode gerenciá-los de forma mais ativa, sugerimos que 

acesse www.allaboutcookies.org e www.youronlinechoices.eu e obtenha informações 

diretamente nesses endereços. 

Sobre Mudanças na política de Cookies 

A Suno se reserva o direito de alterar sua Política de Cookies a qualquer momento, 

atualizando o conteúdo de acordo com as necessidades do negócio, de melhorias 

tecnológicas ou mesmo de funcionalidades. 

Mas, é claro: em caso de alteração, sempre que uma mudança em nossa Política de 

Cookies ocorrer, nossos(as) Usuários(as) serão informados quando acessarem a 

plataforma novamente, estando logado ou não, sendo requerido ao usuário(a) um novo 

aceite desta política. 



Ao continuar usufruindo de nossas ferramentas, websites e plataformas, reconhecemos 

automaticamente esta ação como uma concordância a nossos termos e condições, de 

forma irrevogável e irretratável. 

Ainda tem dúvidas? 

Esperamos que estas informações tenham sido úteis para você. Se algum ponto deste 

documento deixou alguma dúvida, por favor, entre em contato pelo e-

mail time.dados@suno.com.br, utilizando no título do mesmo a frase "Política de 

Cookies" que retornaremos assim que possível com nossa resposta. 

 


